
  
                 

        Váš partner v profesním rozvoji 

        VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

 

ISPOP – úprava aplikace pro rok 2015 

a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ 

   PROVOZNÍ EVIDENCE  

  

Hradec Králové, úterý 3. března 2015, Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis 

Na semináři bude představena úprava aplikace ISPOP (stažení předvyplněných formulářů, 
kontrola hlášení na uživatelském účtu ISPOP, přidání a změna uživatele…), jejímž cílem je 
zjednodušení práce ohlašovatelů v ISPOP.  
 
Dále bude nastíněn vývoj legislativních změn v roce 2016 a jejich dopad na systém ISPOP. 
 
Ohlašovatelé budou rovněž seznámeni se systémem EnviHELP jako nástrojem nejen pro 
provozní podporu ISPOP.  
 
Druhým rokem bude probíhat ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatkových 
přiznání podle nové legislativy. Vedle připomenutí hlavních zásad pro vyplnění formulářů 
budou odborníkem z ČHMÚ zmíněny nejčastější nedostatky, nalezené při zpracování 
ohlášených údajů.  
V diskusi bude možné řešit problémy specifických skupin zdrojů, jako jsou přemístitelné 
zdroje, náhradní dieselagregáty, apod. 
 

Seminář je určen všem zástupcům z organizací, které mají povinnost ohlašovat údaje z oblasti 
životního prostředí prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). 
 



MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE 

 
 

Váš partner v profesním rozvoji 

 

    PROGRAM SEMINÁŘE 

„ISPOP – úprava aplikace pro rok 2015 

 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ 

EVIDENCE Hradec Králové“ 
Hradec Králové, úterý 3. března 2015, Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis 

8:30-9:00 Registrace účastníků 

9:00-10:30 Ing. Pavla Jirůtková 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Praha 

Způsob stažení předvyplněných interaktivních PDF formulářů z účtu ohlašovatele – 
možnost předvyplnění údaji z předchozích let. 
Kontrola podaných hlášení ohlašovatelem v jeho uživatelském účtu. 
Upravená záložka „Správa uživatelů“ – přidání a změny uživatelů v účtu ohlašovatele.  

10:30-12:00 Ing. Pavel Machálek  

Český hydrometeorologický ústav Praha, vedoucí oddělení emisí a zdrojů 

Náležitosti ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatkového přiznání,  
přehled změn pro ohlašování v roce 2015. 

12:00-13:00 Přestávka na oběd 

13:00-14:00 Ing. Pavel Machálek  

Český hydrometeorologický ústav Praha, vedoucí oddělení emisí a zdrojů 
Příklady vyplnění formulářů, nejčastější chyby, 
kontrola ohlášených údajů. 

14:00-15:00 Ing. Pavla Jirůtková 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Praha 

Upravené záložky ke správě provozoven Ovzduší a IRZ. 
Plánované změny systému ISPOP pro rok 2016 z důvodu změn v legislativě. 
Představení systému EnviHELP (Environmentální helpdesk) 
 – http://helpdesk.cenia.cz.  

15:00-15:30 Diskuze 

15:30 Ukončení semináře  

Podle potřeby budou zařazovány krátké přestávky na občerstvení.   

 

Samozřejmou součástí semináře je diskuze a odpovědi na dotazy účastníků. 

 

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu 

posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz. 

Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek. 

 

http://helpdesk.cenia.cz/

